
               Program imprez Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik’ 

                                          na ferie zimowe 2016 

 

 

Kino „Pod Kopułą” – poranki filmowe 

 

1.„Fistaszki – wersja kinowa” – anim. kom.pr. USA, 88’ 

15.01. godz. 14.00, 15.45 

16-17.01. godz. 14.00, 16.00 

18-20.01. godz. 11.00, 16.00 

 

2. ‘Bella i Sebastian 2” – przygodowy pr. Francja, 98’ 

22, 26-27.01. godz. 11.00, 16.00 

23 – 24.01. godz. 16.00 

25.01. godz. 11.00, 15.30 

 

 

Grand OFF – Najlepsze Niezależne Filmy Świata  

28 stycznia, godz. 17.00 (wstęp – 5 zł) 

 

 

„American dream” – spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej 

                                    „Kęs” – wstęp wolny 

 29 stycznia, godz. 12.00 

 

 

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

 

                                       Sobota (16 stycznia) 

 

 

Godz. 10.00 – Halowe Zawody Modeli Szybowców w klasie F 1 N 

 

 

Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Poniedziałek (18 stycznia) 

                          

Godz. 12.00 – „Bezpieczne ferie” – pogadanka n/t bezpieczeństwa w czasie   

                        ferii  zimowych     

                        spektakl teatralny dla dzieci pt. ‘Wilk i Zając” w wykonaniu  

                        aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych  z Krakowa 

                        - wstęp wolny 

 

 

 

                                              Wtorek(19 stycznia) 

                                  Ogólnodostępne zajęcia plastyczne  

 

Godz. 11.00 – „Znajomi z kina” – postacie z bajek i filmów 

 

 

 

                                                Środa(20 stycznia) 

                                  Ogólnodostępne zajęcia taneczne 

 

Godz. 11.00  - „Filmowy dens” – układy taneczne do znanych filmowych 

                                                        przebojów w różnych stylach tańca 

 

 

 

                                           Czwartek (21 stycznia) 

                                Ogólnodostępne zajęcia plastyczne 

 

Godz. 11.00 – „Patyczkowe inspiracje - prezenty dla Babci i Dziadka” –  

                        (ramki, podkładki) 

 

 

 

                                       Niedziela (24 stycznia) 

 

Godz. 16.00  - „Koci balik” – Stowarzyszenie Noe – wstęp wolny 

 

 

 

                                     Poniedziałek(25 stycznia) 

 

Godz. 11.00 –  Warsztaty mydełkowe ( odpłatność 5,- zł, zapisy - ilość 

                         miejsc ograniczona) 



 

 

 

                                       Wtorek (26 stycznia) 

                            Ogólnodostępne zajęcia plastyczne 

 

Godz. 11.00 – „Na czarno białym ekranie”                                                    

                        (wycinanki, rysunek białą farbą, zabawa szablonami) 

                          

                          

 

                                      Środa (27 stycznia) 

  

Godz. 11.00  - Pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Jakuba Walkowiaka 

                        - wstęp wolny 

 

 

                                     Czwartek ( 28 stycznia) 

                            Ogólnodostępne zajęcia plastyczne 

 

Godz. 11.00  - „Zimowe obrazki w 3D” – (obrazki z tektury z efektem 3D) 

 

 

 

                                   Niedziela (31 stycznia) 

 

 

Godz. 16.00 –  „W  krainie postaci z filmów Disneya” – bal karnawałowy  

                         dla dzieci ( nagroda za najciekawsze przebranie nawiązujące do  

                         filmów Disneya) 


